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WP 5 - The SCOFI: Sustainable Consumption of Food Index



Introduktion

Det finns många studier i litteraturen som visar läget för länder och individer avseende
balanserad och adekvat näring. Det finns dock inte många studier eller index som mäter
individens hållbara konsumtionsbeteende i förhållande till mat, varken på lokal eller
global nivå. Därför är det huvudsakliga syftet med denna rapport att fylla detta gap i
litteraturen samt att lägga fram ett livskraftigt, giltigt och tillförlitligt index på
europeisk nivå, som mäter människors beteende avseende hållbar konsumtion av mat.

Inom ramen för utvecklingen av detta index skapades först en uppsättning frågor.
Experter från varje partnerland ombads att bedöma dessa frågor, för att skapa ett mer
omfattande och fullständigt index. Experterna kategoriserade frågorna i fyra grupper;
"Frågan är inte nödvändig", "frågan är nödvändig men en större omarbetning krävs",
”frågan är nödvändig men en mindre omarbetning krävs" och “frågan är nödvändig".
Svaren från experterna utvärderades statistiskt och vissa av dem eliminerades på grund
av den låga nivån av ömsesidig acceptans. De sista frågorna slogs samman med frågorna
som mäter förekomsten av konsumtion av grundläggande livsmedel. Indexet fick sin
slutliga utformning genom statistisk analys av data som erhållits från pilotstudierna.
Slutligen tillämpades indexet i varje partnerland. 

I förberedelserna för analys ingick även den detaljerade behovsanalysen som,
tillsammans med SCOFI:s resultat, ger en bild över hållbar konsumtion av livsmedel på
europeisk nivå. Den i sin tur skapar underlag för projektets utbildningsmaterial.

Följande blev utfallet från Output 2:

1) Utvecklat index för hållbar konsumtion av livsmedel
2) Ram för utformning av kartläggning
3) Struktur för kartläggning
4) Ram och struktur för utbildningsmaterial
5) Kontext och koncept för databas
6) Lansering av SCOFI

Inom ramen för resultatet från ”O2. SCOFI: The Sustainable Consumption of Food Index
”, utförde partnern följande aktiviteter:

A1. Förberedelse av frågeuppsättningen för SCOFI
A2. Expertbedömning av frågor i SCOFI 
A3. Utveckling av föreslaget SCOFI
A4. Mätning av SCOFI:s giltighet och tillförlitlighet
A5. Slutlig version och översättning av SCOFI 

 



The SCOFI

SCOFI utvecklades för att mäta vuxnas beteende avseende hållbar konsumtion av mat.
SCOFI kan användas för självutvärdering av vuxna konsumenter för att bli medvetna om
sina beteenden. Indexet ger en total poäng och delpoäng i tre huvuddimensioner och
fem underdimensioner.

Indexet, som gör det möjligt för vuxna att utvärdera sitt eget beteende, ger således en
referenspunkt för vuxna att,på olika sätt ändra sitt beteende. Ur denna synvinkel
kommer vuxna att kunna utveckla sitt beteende i alla dimensioner med hjälp av
utbildningsmaterial bestående av en uppsättning ’aha’ frågor och innehåll som
utarbetats inom projektets ram.

SCOFI, vars struktur grundas på resultat av analys och bekräftande faktoranalys, består
av tre huvuddimensioner och fem underdimensioner. Huvuddimensionerna är "hållbar
livsstil", "matkonsumtion och matsvinn" respektive "ekologisk konsumtion". Enligt den
upprepade utforskande faktoranalysen för dimensionen Hållbar livsstil består denna
huvuddimension av tre underdimensioner. Underdimensionerna i dimensionen Hållbar
livsstil kallas ”Consumer Sophistication (CSO), Environmental and Social Impact (ESI)
and Nutrition (NUT)”. Enligt upprepad undersökande faktoranalys för
livsmedelskonsumtion och matavfall består denna huvuddimension av två
underdimensioner. Underdimensionerna till dimensionen Food Consumption and Food
Waste dimension heter "Planned Behaviour (PBE) and Avoiding Food Waste (AFW)".

Metodik

Under SCOFI:s utvecklingsprocess har en litteraturgenomgång genomförts och
resultaten av SUSCOF-projektets behovsanalysrapporter (Output 1) har använts. I slutet
av denna studie skapades en uppsättning av 83 frågor. Frågorna skickades på remiss till
27 experter. Senare presenterades indexet för 98 vuxnas åsikt vad gäller funktioner som
förståelse och enkel respons. Indexets konstruktionsgiltighet testades med Exploratory
Factor Analysis (EFA) och Confirmatory Factor Analysis (CFA). De insamlade
uppgifterna delades in i två med slumpmässig metod och EFA med data från den första
provgruppen och CFA med data från den andra provgruppen. I studien är det planerat
att nå minst fem gånger provstorleken för både EFA och CFA. I detta ramverk samlades
användbara data från 830 vuxna för EFA och DFA. Efter en omgång analyser
utvecklades den slutliga versionen av indexet med 37 frågor och tre dimensioner. Alla
frågor besvarades på en fem-punkts Likert-skala från 1: helt oense till 5: helt överens.
Poängen för varje huvud- och underdimensionsindex sammanställs sedan till ett
sammansatt index med hjälp av viss viktning och omvandling. Se tekniska anvisningar
för detaljer och beräkning.



1. Jag uppmuntrar mina vänner att äta miljövänligt.      
2. Jag försöker ta reda på var och hur min mat produceras.        
3. Jag köper produkter som inte påverkar samhället negativt.      
4. Jag väljer matprodukter från kött, fisk eller mejeri som produceras med hänsyn till
djurens rättigheter.  
5. Jag köper matprodukter som inte är miljövänliga.        
6. Mitt val av matprodukter påverkas av deras märkning (tex KRAV, Fair Trade) 
7. Jag köper matprodukter som är bra för samhällets hållbarhet.
8. Jag har tillgång till information om vilka produkter som är bättre och vilka som är
sämre för samhällets hållbarhet.    
9. Jag använder matrester för att minska på avfallet.       
10. Om det blir mat över, spar jag den för att äta senare.          
11. Jag köper Fair-Trade matprodukter när de finns.        
12. Jag har möjlighet att köpa direkt från bönder eller via bondekooperativ resp 'farmers'
market
13. Jag sorterar matavfall, som kommunen tar hand om.
14. Jag köper mat som produceras lokalt.           
15. Jag har en inköpslista när jag handlar mat.       
16. Om matvaror blir över, spar jag dem för att laga till senare.  
17. Jag vet tillräckligt mycket om märkning av matvaror (t ex miljövänlighet, sociala- eller
arbetsmässiga förhållanden)         
18. Vissa matprodukter avstår jag ifrån av etiska skäl (t ex djurhänsyn, miljöhänsyn,
arbetsvillkor.     
19. Jag planerar mina måltider utifrån mina näringsbehov.        
20. Jag köper helst matprodukter med ingen eller lite förpackning.       
21. Jag väljer matprodukter med hänsyn till miljön.         
22. När jag köper frukt och grönsaker, väljer jag säsongsvaror.   
23. Jag undviker drycker och matvaror med tillsatt socker.        
24. Om jag har för avsikt att äta dem snart, köper jag matvaror med kort bäst-före datum.               
25. Jag undviker färdiglagade matprodukter och halvfabrikat.     
26. I mån av tillgång väljer jag att köpa från företag som ger pålitlig och heltäckande
information om hur de producerar sina varor.        
27. Även om något har passerat bäst-före datum, äter/dricker jag det om det verkar vara
bra.           
28. Jag siktar på att laga endast så mycket som går åt. 
29. Jag kollar vad som finns hemma innan jag handlar.      
30. Jag köper produkter från mat-/bondekooperativ.
31. Jag läser instruktionerna på förpackningen innan jag bestämmer mig för att köpa en
produkt.
32. Jag söker minimera svinn när jag lagar mat. 
33. Jag förvarar matvaror enligt rekommendationerna för bäst hållbarhet. 
34. När jag lagar mat på tidigare inköpta varor, väljer jag först sådana som har kort datum. 
35. Färskvaror köper jag i små mängder för att minska på svinnet. 
36. Jag köper inte GMO- (genetiskt modi!erade) varor. 
37. Jag slänger matvaror som inte kommit till användning utan att kolla, om de fortfarande
duger. 

 Frågor



SCOFI Dimensions and Sub-dimensions


